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Amendement 1
Salvatore Iacolino

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement 

1. wijst erop dat de bestuursstructuren in de 
sportsector doorzichtig moeten zijn en 
verantwoording dienen af te leggen; 
verzoekt de bestuursorganen in de 
sportsector (BOS) een nultolerantiebeleid 
inzake corruptie te bepalen, onafhankelijke 
eenheden voor intern onderzoek in het 
leven te roepen en nauwe samenwerking 
met wethandhavingsagentschappen tot 
stand te brengen;

1. wijst erop dat de bestuursstructuren in de 
sportsector doorzichtig moeten zijn en 
verantwoording dienen af te leggen; 
verzoekt de bestuursorganen in de 
sportsector (BOS) een nultolerantiebeleid 
inzake corruptie te bepalen, gedragscodes 
aan te nemen die gebaseerd zijn op morele 
integriteit en werkelijk streven naar 
eerlijke wedstrijdgeest, onafhankelijke 
eenheden voor intern onderzoek in het 
leven te roepen en nauwe samenwerking 
met wethandhavingsagentschappen tot 
stand te brengen;

Or. it

Amendement 2
Emine Bozkurt

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement 

1. wijst erop dat de bestuursstructuren in de 
sportsector doorzichtig moeten zijn en 
verantwoording dienen af te leggen; 
verzoekt de bestuursorganen in de 
sportsector (BOS) een nultolerantiebeleid 
inzake corruptie te bepalen, onafhankelijke 
eenheden voor intern onderzoek in het 
leven te roepen en nauwe samenwerking 
met wethandhavingsagentschappen tot 
stand te brengen;

1. erkent de bijzondere aard van sport, 
maar wijst erop dat sportregels steeds in 
overeenstemming moeten zijn met de EU-
wetten en met name met het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie  ;
wijst erop dat de bestuursstructuren in de 
sportsector doorzichtig moeten zijn en 
verantwoording dienen af te leggen; 
verzoekt de bestuursorganen in de 
sportsector (BOS) een nultolerantiebeleid 
inzake corruptie te bepalen, onafhankelijke 
eenheden voor intern onderzoek in het 
leven te roepen en nauwe samenwerking 
met wethandhavingsagentschappen tot 
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stand te brengen;

Or. en

Amendement 3
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement 

2. verzoekt de lidstaten in de 
strafwetgeving een definitie van 
sportfraude op te nemen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten een 
geharmoniseerde benadering van 
sportfraude vast te stellen; wijst erop dat 
alle vormen van corruptie in de sport 
moeten worden opgenomen in het pakket 
corruptiebestrijdingsmaatregelen;

2. verzoekt de lidstaten in de 
strafwetgeving een definitie van 
sportfraude op te nemen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten een onderling 
overeengekomen benadering van 
sportfraude vast te stellen; wijst erop dat 
alle vormen van corruptie in de sport 
moeten worden opgenomen in het pakket 
corruptiebestrijdingsmaatregelen;

Or. de

Amendement 4
Salvatore Iacolino

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement 

3. is van mening dat de manipulatie van 
sportuitslagen in Europa om zich heen 
grijpt en een "aantrekkelijke" vorm van 
misdaad is die veel geld en lage straffen 
oplevert, veelal in combinatie met 
georganiseerde misdaad in verband met 
witwassen van geld, illegale handel in 
verdovende middelen en mensenhandel;

3. is van mening dat de manipulatie van 
sportuitslagen, illegaal gokken en pseudo-
sponsoring om de belasting te kunnen 
ontduiken in Europa om zich heen grijpen
en een typische vorm van misdaad vormen
die veel geld en lage straffen oplevert, 
veelal in combinatie met de activiteiten 
van gespecialiseerde misdadige 
organisaties in verband met witwassen van 
geld, illegale handel in verdovende 
middelen en mensenhandel
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Or. it

Amendement 5
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement 

3. is van mening dat de manipulatie van 
sportuitslagen in Europa om zich heen
grijpt en een "aantrekkelijke" vorm van 
misdaad is die veel geld en lage straffen 
oplevert, veelal in combinatie met 
georganiseerde misdaad in verband met 
witwassen van geld, illegale handel in 
verdovende middelen en mensenhandel;

3. is van mening dat de manipulatie van 
sportuitslagen in Europa een verschijnsel 
vormt dat serieus moet worden genomen 
en een "aantrekkelijke" vorm van misdaad 
is die veel geld en in een aantal lidstaten 
te lage straffen oplevert bij een te geringe 
pakkans, veelal in combinatie met 
georganiseerde misdaad in verband met 
witwassen van geld, illegale handel in 
verdovende middelen en mensenhandel;

Or. de

Amendement 6
Emine Bozkurt

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement 

4 bis. kijkt uit naar de resultaten van het 
transferkoppelingssysteem van de FIFA, 
met name voor wat betreft 
doorzichtigheid, ethisch optreden op 
financieel gebied, corruptiebestrijding en 
mensenhandel; wijst erop dat het systeem 
in overeenstemming dient te zijn met de 
EU-wetgeving en voorschriften inzake 
gegevensbescherming; verzoekt BOS 
TMS-gegevens te koppelen aan andere 
anticorruptiesystemen met het oog op 
meer toezicht ter bestrijding van 
wedstrijdmanipulatie;
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Or. en

Amendement 7
Emine Bozkurt

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement 

4 ter. wijst erop dat minderjarigen steeds 
beschermd moeten worden; verzoekt BOS 
alle uitzonderingen op de regel dat 
transfers van minderjarigen niet 
toegestaan zijn per geval kritisch te 
bezien, en dergelijke uitzonderingen op 
transfers van minderjarigen tot een 
absoluut minimum te beperken;

Or. en

Amendement 8
Emine Bozkurt

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement 

4 quater. verzoekt BOS een 
registratiesysteem voor spelersmakelaars 
op te zetten, vergezeld van een 
gedragscode en een mechanisme van 
strafmaatregelen; wijst erop dat de 
activiteiten van spelersmakelaars 
geprofessionaliseerd moeten worden door 
middel van certificaten o.i.d.;

Or. en

Amendement 9
Emine Bozkurt
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement 

5. wijst op de noodzaak van een bindende 
overeenkomst tussen BOS en 
gokorganisaties over het toezicht op 
wedstrijden en het bestrijden van corruptie 
in de sport; verzoekt gokorganisaties de 
verantwoordelijkheid op zich te nemen om 
de sector schoon te houden;

5. wijst op de noodzaak van een bindende 
overeenkomst tussen BOS en 
gokorganisaties over het toezicht op
wedstrijden en het bestrijden van corruptie 
in de sport; verzoekt gokorganisaties de 
verantwoordelijkheid op zich te nemen om 
de sector schoon te houden en op dit 
gebied samen te werken met BOS;

Or. en

Amendement 10
Emine Bozkurt

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement 

5 bis. wijst erop dat in en buiten de EU 
gevestigde niet-toegelaten gokorganisaties 
moeten worden aangepakt, aangezien 
deze systemen voor het toezicht op 
sportfraude kunnen omzeilen;

Or. en

Amendement 11
Salvatore Iacolino

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement 

6. wijst erop dat de bestrijding van 
stimulerende middelen volledig 
overeenkomstig de EU-wetgeving dient te 
verlopen; verzoekt het Internationaal 

6. wijst erop dat de bestrijding van 
stimulerende middelen volledig 
overeenkomstig de EU-wetgeving dient te 
verlopen; verzoekt het Internationaal 
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Agentschap voor de bestrijding van doping 
een nauwkeurig en gebruikersvriendelijk 
systeem van locatieregistratie in het leven 
te roepen overeenkomstig de EU-
wetgeving; benadrukt dat er statistieken 
noodzakelijk zijn; stelt vast dat het van 
belang is dat het gebruik van stimulerende 
middelen wordt bestraft en niet het 
wegblijven bij onderzoeken.

Agentschap voor de bestrijding van doping 
een nauwkeurig en gebruikersvriendelijk 
systeem van locatieregistratie in het leven 
te roepen overeenkomstig de EU-
wetgeving; benadrukt dat er statistieken 
noodzakelijk zijn; stelt vast dat het van 
belang is dat het gebruik van stimulerende 
middelen wordt bestraft en niet het 
wegblijven bij onderzoeken; verzoekt de 
sportgemeenschap een sportieve 
mentaliteit te bevorderen die in verband 
wordt gebracht met geestelijk en 
lichamelijk welzijn en die niet alleen 
gericht is op prestatie, daar dit in een 
aantal gevallen kan leiden tot ernstige 
vormen van afhankelijkheid van 
verdovende middelen en 
prestatiebevorderende stoffen;

Or. it

Amendement 12
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement 

6. wijst erop dat de bestrijding van 
stimulerende middelen volledig 
overeenkomstig de EU-wetgeving dient te 
verlopen; verzoekt het Internationaal 
Agentschap voor de bestrijding van doping 
een nauwkeurig en gebruikersvriendelijk 
systeem van locatieregistratie in het leven 
te roepen overeenkomstig de EU-
wetgeving; benadrukt dat er statistieken 
noodzakelijk zijn; stelt vast dat het van 
belang is dat het gebruik van stimulerende 
middelen wordt bestraft en niet het 
wegblijven bij onderzoeken.

6. wijst erop dat de bestrijding van 
stimulerende middelen volledig 
overeenkomstig de EU-wetgeving dient te 
verlopen; verzoekt het Internationaal 
Agentschap voor de bestrijding van doping 
een nauwkeurig en gebruikersvriendelijk 
systeem van locatieregistratie in het leven 
te roepen overeenkomstig de EU-
wetgeving; benadrukt dat er ter zake 
dienende statistieken noodzakelijk zijn; 
stelt vast dat het van belang is dat het 
gebruik van stimulerende middelen wordt 
bestraft en niet het wegblijven bij 
onderzoeken.

Or. de
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Amendement 13
Emine Bozkurt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement 

6. wijst erop dat de bestrijding van 
stimulerende middelen volledig 
overeenkomstig de EU-wetgeving dient te 
verlopen; verzoekt het Internationaal 
Agentschap voor de bestrijding van doping 
een nauwkeurig en gebruikersvriendelijk 
systeem van locatieregistratie in het leven 
te roepen overeenkomstig de EU-
wetgeving; benadrukt dat er statistieken 
noodzakelijk zijn; stelt vast dat het van 
belang is dat het gebruik van stimulerende 
middelen wordt bestraft en niet het 
wegblijven bij onderzoeken.

6. wijst erop dat de bestrijding van 
stimulerende middelen volledig 
overeenkomstig de EU-wetgeving dient te 
verlopen, met name overeenkomstig het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie  , wetten ter bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en 
gegevens, alsook arbeidswetgeving;
verzoekt het Internationaal Agentschap 
voor de bestrijding van doping een 
nauwkeurig en gebruikersvriendelijk 
systeem van locatieregistratie in het leven 
te roepen overeenkomstig de EU-
wetgeving; benadrukt dat er statistieken 
noodzakelijk zijn; stelt vast dat het van 
belang is dat het gebruik van stimulerende 
middelen wordt bestraft en niet het 
wegblijven bij onderzoeken.

Or. en

Amendement 14
Salvatore Iacolino

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement 

6 bis. wijst erop dat lichamelijke activiteit 
van wezenlijke betekenis is voor een 
gezonde en adequate levensstijl en 
vergezeld dient te gaan van een 
evenwichtig dieet; voorts is sport een 
waardevol middel tegen marginalisatie en 
maatschappelijke uitsluiting;
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Or. it

Amendement 15
Georgios Papanikolaou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement 

6 bis. verzoekt de lidstaten hun 
maatregelen ter bestrijding van geweld 
tijdens sportieve evenementen op te 
voeren, met name als in verband hiermee 
georganiseerde groepen fans tussen 
lidstaten worden vervoerd; verzoekt de 
lidstaten hiertoe de uitwisseling van 
gegevens, ervaringen en verantwoorde 
werkmethoden aan te moedigen, 
waardoor het gemakkelijker wordt geweld 
binnen en buiten de sportterreinen te 
voorkomen; 

Or. el

Amendement 16
Emine Bozkurt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement 

6 bis. betreurt dat er in de mededeling van 
de Commissie inzake sport geen aandacht 
wordt geschonken aan de bestrijding van 
discriminatie; steunt de toepasbaarheid 
van de niet-discriminatiewetgeving van de 
EU, waardoor iedere vorm van 
discriminatie verboden wordt, op de sector 
beroeps- en amateursport in de EU en 
verzoekt alle lidstaten en de Commissie de 
richtlijnen 2000/78/EG en 2000/43/EG 
daadwerkelijk om te zetten en ten uitvoer 
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te leggen;

Or. en

Amendement 17
Emine Bozkurt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement 

6 ter. beschouwt sportclubs en –stadia als 
de werkplek van beroepsatleten, met het 
gevolg dat eventuele discriminatie 
plaatsvindt op de werkplek; verzoekt 
beroepsorganisaties en clubs in de 
sportsector campagnes op gang te 
brengen om alle vormen van 
discriminatie, racisme en 
vreemdelingenhaat vóór en gedurende 
deelname aan sportieve activiteiten en na 
afloop van sportwedstrijden in en buiten 
stadions aan te pakken; dringt aan op de 
publicatie van jaarverslagen over de 
vooruitgang op dit gebied; dringt erop aan 
minimumstraffen vast te stellen en in 
overeenkomsten clausules inzake 
discriminatie op te nemen; verzoekt de 
Commissie dit proces in het oog te 
houden;

Or. en


